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Pakeitimas 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos 
paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Belgija pateikė paraišką 
„EGF/2019/001 BE/Carrefour“ dėl 
finansinės EGF paramos, nes ekonomikos 
sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 
47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus 
variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą), per ataskaitinį 
laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 
2019 m. kovo 30 d. buvo atleistas 751 
darbuotojas; kadangi dar 268 darbuotojai 
buvo atleisti prieš ataskaitinį laikotarpį 
arba po jo; kadangi, pasak Komisijos, 
galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su 
atleidimus ataskaitiniu laikotarpiu 
paskatinusiu įvykiu; kadangi, atsižvelgiant 
į Belgijos pateiktoje paraiškoje nurodytus 
faktus, nebuvo pasinaudota jokiais kitais 
fondais ar programomis; 

C. kadangi Belgija pateikė paraišką 
„EGF/2019/001 BE/Carrefour“ dėl 
finansinės EGF paramos, nes ekonomikos 
sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 
47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus 
variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą), per ataskaitinį 
laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 
2019 m. kovo 30 d. buvo atleistas 751 
darbuotojas; kadangi dar 268 darbuotojai 
buvo atleisti prieš ataskaitinį laikotarpį 
arba po jo; kadangi, pasak Komisijos, 
galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su 
atleidimus ataskaitiniu laikotarpiu 
paskatinusiu įvykiu; kadangi, atsižvelgiant 
į Belgijos pateiktoje paraiškoje nurodytus 
faktus, nebuvo pasinaudota jokiais kitais 
fondais ar programomis; kadangi 2017 m. 
įmonė „Carrefour Belgique“ gavo 70 mln. 
EUR pelną;
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Pakeitimas 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos 
paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. laikosi nuomonės, kad šia 
finansine parama bus konkrečiai 
padedama atleistiems įmonės „Carrefour“ 
darbuotojams; tačiau pažymi, kad 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas būtų veiksmingesnis 
ilguoju laikotarpiu, jei jis būtų susietas su 
tinkamu didelio masto viešųjų investicijų 
planu, pakeičiančiu Europos strateginių 
investicijų fondą;
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Pakeitimas 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos 
paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pripažįsta, jog dėl globalizacijos 
(elektroninės prekybos, pirkimo internetu) 
mažmeninė prekyba išgyvena esminių 
pokyčių laikotarpį ir dėl to atleidžiami 
darbuotojai ir kad kintančios vartotojų 
įpročių tendencijos ir skaitmeninimas taip 
pat daro poveikį mažmeninei prekybai; 
pabrėžia, kad šie atleidimai įmonėje 
„Carrefour Belgique SA“ nėra tiesiogiai 
susiję su maisto pramone, bet daugiausia 
susiję su elektronine prekyba prekėmis, 
pvz., knygomis ir elektroniniais prietaisais; 
pažymi, kad ateityje dėl skaitmeninimo 
tokių atleidimų gali būti dar daugiau ir tai 
turėtų būti apsvarstyta per diskusijas dėl 
būsimo EGF kitoje 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje;

7. pripažįsta, jog dėl globalizacijos 
(elektroninės prekybos, pirkimo internetu) 
mažmeninė prekyba išgyvena esminių 
pokyčių laikotarpį ir dėl to atleidžiami 
darbuotojai ir kad kintančios vartotojų 
įpročių tendencijos ir skaitmeninimas taip 
pat daro poveikį mažmeninei prekybai; 
pabrėžia, kad šie atleidimai įmonėje 
„Carrefour Belgique SA“ nėra tiesiogiai 
susiję su maisto pramone, bet daugiausia 
susiję su elektronine prekyba prekėmis, 
pvz., knygomis ir elektroniniais prietaisais; 
pažymi, kad ateityje dėl skaitmeninimo 
tokių atleidimų gali būti dar daugiau ir tai 
turėtų būti apsvarstyta per diskusijas dėl 
būsimo EGF kitoje 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje; 
tačiau pažymi, kad 2017 m. įmonė 
„Carrefour Belgique“ gavo 70 mln. EUR 
pelną;
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Pakeitimas 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos 
paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad pirmenybė turėtų 
būti teikiama geresnei apsaugai nuo 
atleidimo ir tvirtai restruktūrizavimo 
prevencijos bei numatymo politikai; 
pabrėžia, kad laikantis tokio požiūrio 
galėtų būti išvengta darbo vietų 
praradimo ir taip sumažintas naujų EGF 
lėšų mobilizavimo atvejų skaičius;
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